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NÁVOD NA POUŽITIE (SK) 
 
Ďakujeme za vašu dôveru, prejavenú zakúpením nášho produktu. Prajeme vám 
príjemné používanie tohto kozmetického prístroja a veľa radosti a spokojnosti 
z dosiahnutých výsledkov 
 
DÔLEŽITÉ: Aby ste sa z kozmetického prístroja mohli tešiť po dlhú dobu, odporúčame 
si prečítať návod na použitie skôr, ako sa začnete prístroj používať, a uschovajte si ho 
na neskoršie použitie.  
 
BALENIE OBSAHUJE: 
Kozmetický prístroj, stojan, USB kábel pre nabíjanie, návod na použitie.  
 

Bezpečnostné upozornenia: 
 
• Nenamáčajte prístroj do vody, ani do iných tekutín. Chráňte ho pred vlhkosťou 

a nepoužívajte ho pod vodou. 
• Pred použitím odpojte prístroj od nabíjacieho kábla.  
• Napájací ani nabíjací kábel neveďte po ostrých hranách a dávajte pozor, aby 

neprišlo k jeho pricviknutiu. Nevystavujte ich pôsobeniu horúcich povrchov 
a otvoreného ohňa.  

• Nepoužívajte prístroj, ak je poškodený nabíjací / napájací kábel, alebo prístroj 
samotný.  

• Počas používania nenechávajte prístroj bez dozoru.  
• Pred prvým použitím a po každom použití prístroj dôkladne očistite suchou 

handričkou. 
• Nepoužívajte prístroj na účely, na ktoré nie je určený. Prístroj používajte alebo 

nabíjajte len s originálnym príslušenstvom a dielmi. Pred použitím ho odpojte od 
napájania.  

• Do otvorov prístroja ani USB kábla nevsúvajte žiadne predmety.  
• Prístroj skladujte mimo dosahu detí. Ak je prístroj poškodený, nepoužívajte ho.  
• Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) so zníženou 

fyzickou, zmyslovou alebo duševnou spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností 
a znalostí. Vyššie uvedené osoby môžu prístroj používať výhradne pod dozorom 
dospelej osoby, ktorá plne porozumela inštrukciám uvedeným v návode na použitie. 



 

• Nenechajte deti hrať sa s prístrojom, ani bez dozoru vykonávať jeho čistenie 
a údržbu.  

• Prístroj používajte iba s vodivými alebo hyalurónovými gélmi alebo koncentrátmi.  
• Ak máte alergiu na kovy, prístroj nepoužívajte.  
• Nepoužívajte prístroj príliš dlho na jednom mieste, aplikujte rovnomerne po celej 

tvári.  
• Nepoužívajte prístroj počas nabíjania, po páde na zem, ak došlo k jeho poškodeniu.  
• Po zakúpení prístroja skontrolujte prístroj, či sa nepoškodil počas prepravy.  
 
UPOZORNENIE: Prístroj za žiadnych okolností nerozoberajte a používajte ho výhrade 
v súlade s dodaným návodom na použitie. Rozobratie prístroja, prípadne jeho 
nesprávne použitie znamená stratu záruky a odmietnutie akejkoľvek zodpovednosti za 
vzniknuté škody.  
 

Oblasti tela, ktoré by ste nemali ošetrovať  
 
• Miecha a chrbtica 
• Očné buľvy, očné viečka, pery 
• Zóny intenzívneho rastu u detí a dospievajúcich 
• Oblasť pohlavných žliaz 
• Oblasť štítnej žľazy 
• Oblasti tváre, operované pred menej ako mesiacom 
• Okolie očí, úst a oblastí, kde bol vykonaný kozmetický (napr. skrášľujúci) zákrok 
 

Kontraindikácie 
 
• Tehotenstvo, dojčenie, menštruácia 
• Kardiostimulátor, implantovaný orgán 
• Migrény, chronické bolesti hlavy, závraty 
• Rakovina / nádory, tuberkulóza, chemoterapia, rádioterapia 
• Horúčkovité stavy a zápaly, akútna infekcia a zápal (napr. akné, ružienka, psoriáza) 
• Bakteriálne infekcie kože, akútne hermetické infekcie 
• Pooperačné jazvy počas prvých 3 mesiacov po operácii 
• Oblasti tela so závažnými poruchami krvného obehu 
• Nedostatočný krvný obeh 



 

• Ischemická choroba srdca 
• Srdcová arytmia, ochorenia krvi, cievneho systému alebo iné interné ochorenia 
• Cievne choroby končatín (trombóza, flebitída) 
• Poruchy koagulácie (zrážania krvi) 
• Poškodená a popraskaná pokožka, alergia na elektromagnetické vlnenie, tetovanie 
• Pokožka spálená zo slnka pred menej ako mesiacom 
• Akútne reumatické ochorenia 
• Oslabený imunitný systém, auto imunitné ochorenie 
 
POZNÁMKA: Ak máte pochybnosti, či môžete prístroj používať, kontaktujte vášho 
predajcu, vašu kozmetičku, alebo odborného lekára.  
 

Funkcie kozmetického prístroja 
 
• Galvanoterapia – kladný galvanický prúd (pozitívne ióny) 
• Galvanoterapia – záporný galvanický prúd (záporné ióny) 
• EMS – elektrická mikroprúdová stimulácia 
• Červené svetlo – fotónová terapia 
• Modré svetlo – fotónová terapia 
• Chladenie 
• Masáž – mikrovibračná funkcia 
• Hrejivá funkcia 
 

Nabíjanie kozmetického prístroja 
 
• Pred použitím musí byť prístroj úplne nabitý. Štandardné nabíjanie prístroja trvá 3 

hodiny.  
• Nabíjací kábel pripojte do nabíjacieho portu a druhý koniec do portu počítača.  
• Počas nabíjania bude na displeji blikať kontrolka nabíjania.  
• Keď je batéria naplno nabitá, na displeji bude svietiť kontrolka plného stavu batérie.  

 
 



 

Funkcie kozmetického prístroja 
 
Tento kozmetický prístroj je určený na zlepšenie kvality vašej 
pleti. Pomáha eliminovať vrásky, spevňuje pokožku, dokonale 
vyčistí vašu pleť do hĺbky, zlepší jej prekrvenie, textúru 
pokožky, napomáha pri absorpcii aktívnych látok. Už po 
niekoľkých ošetreniach bude vaša pokožka vyzerať oveľa 
jasnejšie a sviežejšie, so zreteľne definovanými kontúrami.  
 
Hlavica na vrchnej strane prístroja má zabudovanú technológiu 
mikroprúdovej stimulácie a technológiu emitácie iónov.  
 
Vďaka kombinácii až 3 funkcií sa z prístroja stane ideálny nástroj na čistenie pleti.  
 
• Program CLEANING pre hĺbkové čistenie pleti – Hrejivá funkcia + kladné ióny + 

mikrovibrácie  
 
Keď aktivujete program IMPORT spravíte z tejto hlavice dokonalého pomocníka pre 
implementovanie aktívnych látok z kozmetických prípravkov (kyselina hyalurónová) aj 
do najhlbších vrstiev pokožky.  
 
• Program IMPORT pre výživu pleti – Hrejivá funkcia + záporné ióny + červené svetlo 

+ mikrovibrácie 
 
Program s mikroprúdovou technológiou poskytne skvelý facelifting pleti vašu pokožku.  
 
• Program LIFTING pre spevnenie pleti – Hrejivá funkcia + EMS mikroprúdová 

stimulácia 
 
Starostlivosť o vašu delikátnu a citlivú oblasť vám poskytne program EYE CARE 
s ktorým si môžete byť istý, že ošetrenie je bezpečné a účinné.  
 
• Program EYE CARE pre ošetrenie pokožky v okolí očí – Hrejivá funkcia + 

mikrovibrácie + červené svetlo 
 
 



 

Kombináciou modrého svetla a chladenia dosiahnete stiahnutie pórov, ukľudnenie 
podráždenej pokožky a skvelého pomocníka v boji s akné.  
 
• Program COOL chladenie – chladivá funkcia + modré svetlo 
 

Používanie kozmetického prístroja 
 
ZAPNUTIE PRÍSTROJA A PREPÍNANIE REŽIMOV 
 
UPOZORNENIE: Pred použitím odpojte prístroj od nabíjania.  
 
1. Stlačte tlačidlo ZAP / VYP na 3 sekundy (dlhé stlačenie) pre zapnutie prístroja.  
2. Opakovaným stláčaním tlačidla ZAP / VYP na 1 sekundu (krátke stlačenie) zvolíte 

želaný program. 
3. Opakovaným stláčaním tlačidla pre nastavenie intenzity nastavíte nízku (L), strednú 

(M) a vysokú (H) intenzitu daného programu.  
4. Opakovaným stláčaním tlačidla pre nastavenie teploty nastavíte nízku teplotu (1 

palička), strednú teplotu (2 paličky) alebo vysokú teplotu (3 paličky) hrejivej funkcie.  
 
VYPNUTIE PRÍSTROJA 
 
Prístroj sa v každom režime automaticky vypne po ubehnutí času, ktorý je špecifický pre 
konkrétny program.  
Ak si želáte prístroj vypnúť, stlačte tlačidlo ZAP / VYP na 2 sekundy a prístroj sa vypne.  
 
DÔLEŽITÉ:  
 
• Pre efektívnu a účinnú emitáciu iónov režime čistenia a výživy sa musíte dotýkať 

kovovej dotykovej plochy. Takto sa uzavrie okruh a ošetrenie môže fungovať.  
• Pokiaľ sa počas používania prístroja alebo po jeho použití objaví začervenanie 

pokožky, prestaňte prístroj používať a na pokožku aplikujte studené obklady.  
• Pre aplikáciou si umyte ruky mydlom, aby boli dôkladne odmastené. Počas aplikácie 

udržujte ruky mierne navlhčené.  
 

 



 

PROGRAM 1 CLEANING – čistenie pleti 
 
V tomto režime emituje prístroj kladné ióny, vďaka čomu sa z povrchového tkaniva 
pokožky extrahujú záporné ióny a vaša pokožka je tak účinne čistená aj do hĺbky. 
Súčasne prístroj generuje aj mikrovibrácie a zahrieva pokožku, čím sa zvýši prekrvenie 
oblasti, rozkmitá tkanivo a čistenie pleti je tak oveľa dôkladnejšie.  
 
1. Pre samotným čistením odstráňte make-up a vyčistite pleť od nečistôt.  
2. Na hlavicu prístroja umiestnite tampónik a zafixujte ho úchytkou. Navlhčite tampónik 

vašim obľúbeným čistiacim tonikom. Môžete použiť aj čistiacu penu, alebo čistiaci 
gél.  
 

  
 

3. Prepnite prístroj do režimu CLEANING.  
4. Umiestnite hlavicu kolmo na pokožku a jemnými krúživými pohybmi bez vyvíjania 

nadmerného tlaku prechádzajte hlavicou po celej tvári. Uistite sa, že vaša pokožka 
je dostatočne navlhčená a že sa po nej hlavica ľahko kĺže.  

5. Čistenie vykonávajte po dobu 4 minút 2-3x týždenne, u citlivej pleti po dobu 1-2 
minúty 1-2x týždenne. 

6. Prístroj sa po uplynutí času automaticky prepne do pohotovostného režimu. 
7. Odstráňte tampónik a hlavicu dôkladne vyutierajte čistiacou handričkou.  
8. Dôkladne opláchnite tvár čistou vodou.  

  
  



 

PROGRAM 2 IMPORT – výživa pleti 
 
V tomto režime emituje prístroj záporné ióny v kombinácii s červeným svetlom, hrejivou 
a mikrovibračnou funkciou. Táto kombinácia umožňuje vynikajúcu absorpciu aktívnych 
látok z kozmetických prípravkov (kyselina hyalurónová) aj do hlbších vrstiev pokožky.  
 
1. Končekmi prstov naneste na pokožku tváre malé množstvo hyalurónového séra, 

alebo gélu (1-2 stlačenia aplikátora). Nepoužívajte tampónik. V prípade potreby 
(pocit suchej pleti) naneste malé množstvo vody, alebo vodivého gélu Beauty 
Biowave. Keďže aplikovaný kozmetický prípravok musí byť vodivý, nepoužívajte 
pleťový krém ani fluid.  

2. Prepnite prístroj do režimu IMPORT.  
3. Jemnými krúživými pohybmi bez vyvíjania tlaku prechádzajte hlavicou po celej tvári 

a sústreďte sa hlavne na oblasti výskytu vrások. Uistite sa, že vaša pokožka je 
dostatočne navlhčená a že sa po nej hlavica ľahko kĺže.  

4. Ošetrenie vykonávajte po dobu 1-4 minút 2-3x týždenne, u citlivej pleti po dobu 1-2 
minúty 1-2x týždenne. 

5. Prístroj sa po uplynutí času automaticky prepne do pohotovostného režimu. 
6. Hlavicu dôkladne vyutierajte čistiacou handričkou.  
 
POZNÁMKA: Príliš veľké množstvo gélu alebo séra by mohlo spôsobiť šupinky na 
pokožky. Preto nie je vhodné použiť na pokožke na 1 aplikáciu viac ako 1-2 stlačenia 
aplikátora hyalurónového gélu, alebo séra. Ošetrenie je odporúčané robiť vo vlhkom 
prostredí napr. v kúpeľni po sprchovaní, nakoľko kyselina hyalurónová viaže vlhkosť. Nie 
vždy to je však možné, preto to je skôr len odporúčanie.  

  
 

 

 



 

PROGRAM 3 LIFTING – omladenie pleti 
 

V tomto režime prístroj využíva technológiu EMS pre spevnenie pleti a zvýšenie 
produkcie kolagénu. EMS je terapia mikroprúdmi s nízkymi frekvenciami, ktorá dokáže 
imitovať pocit reálnej masáže, poklepávania, akupunktúry, či bankovania. Je veľmi 
efektívna na vyčistenie kanálov, posilnenie životnej energie, ako aj pre zvýšenie 
krvného obehu v oblasti aplikácie.  
 
Táto mikroprúdová terapia stimuluje (dráždi) svaly pomocou elektrického prúdu 
s nízkymi frekvenciami a vyvoláva ich nútenú kontrakciu. Nazýva sa to ja pasívny 
pohyb.  
 
Technológia EMS aktivuje bunky na povrchu aj vo vnútorných vrstvách pokožky, 
výrazne stimuluje tvorbu kolagénu, zlepšuje elasticitu pleti, zjemňuje vrásky 
a zanecháva pokožku hebkú a sviežu.,  
 
1. Na pokožku tváre naneste cca 2 mm vrstvu vodivého gélu (napr. Beauty Biowave). 

Nepoužívajte tampónik. Gél pokožku hydratuje, umožní žehličke hladký pohyb 
a vďaka jeho výbornej vodivosti dosiahnete pri aplikácii mikroprúdov (EMS) skvelý 
efekt.  

2. Prepnite prístroj do režimu LIFTING. 
3. Jemnými krúživými pohybmi bez vyvíjania nadmerného tlaku prechádzajte 

hlavicou po celej tvári po dobu 3 minúty a sústreďte sa hlavne na oblasti výskytu 
vrások a ochabnutej pleti. Uistite sa, že vaša pokožka je dostatočne hydratovaná 
a že sa po nej hlavica hladko kĺže.  

4. Ošetrenie vykonávajte po dobu 1-4 minúty každý deň, u citlivej pleti po dobu 1-2 
minúty.  

5. Prístroj sa po uplynutí času automaticky prepne do pohotovostného režimu. 
6. Hlavicu dôkladne vyutierajte čistiacou handričkou a vodivý gél z pokožky odstráňte 

kozmetickým tampónikom.  

    



 

PROGRAM 4 EYE CARE – starostlivosť o očné okolie 
 
V tomto režime prístroj využíva mirkovibračnú technológiu v kombinácii s hrejivou 
funkciou a červeným svetlom pre spevnenie pleti a zvýšenie produkcie kolagénu 
v okolí očí. Výsledkom je zníženie opuchov, jasnejší a sviežejší vzhľad pokožky.  
 
1. Na pokožku tváre naneste očný gél s kyselinou hyalurónovou. Nepoužívajte 

tampónik. Gél pokožku hydratuje, umožní žehličke hladký pohyb a vďaka jeho 
výbornej vodivosti dosiahnete pri aplikácii skvelý efekt.  

2. Prepnite prístroj do režimu EYE CARE. 
3. Pre ošetrenie pokožky v okolí očí použite buď jemné krúživé pohyby alebo tlakovú 

bodovú masáž. Uistite sa, že vaša pokožka je dostatočne hydratovaná a že sa po 
nej hlavica hladko kĺže.  

4. Ošetrenie vykonávajte po dobu 1-4 minúty (1-2 minúty pokožka v okolí ľavého oka, 
1-2 minúty pokožka v okolí pravého oka) každý deň, u citlivej pleti po dobu 1-2 
minúty (1 minúta pokožka v okolí ľavého oka, 1 minúta pokožka v okolí pravého 
oka) 

 
 

PROGRAM 5 COOL – pre upokojenie pleti 
 
V tomto režime modré LED svetlo pokožku upokojuje, má výrazné dezinfekčné účinky, 
uzatvára póry, skvele zaberá pri problémoch s akné a zmierňuje podráždenie pokožky. 
Modré svetlo je schopné likvidovať veľa druhov baktérií a pri problematickej mastnej 
pleti znižuje množstvo mazu v pokožke.  
 
1. V tomto režime máte možnosť výberu: buď použijete nejaký upokojujúci prípravok, 

alebo nič.  



 

2. Prepnite prístroj do režimu COOL.  
3. Ak používate prípravok: jemnými krúživými pohybmi bez vyvíjania tlaku 

prechádzajte hlavicou po celej tvári po dobu 3 minúty.   
4. Ak nepoužívate prípravok: bodovo prikladajte hlavicu ku pokožke pre jej 

upokojenie po dobu maximálne 5 sekúnd.  
5. Ošetrenie vykonávajte po dobu 1-3 minúty 2-3x týždenne, u citlivej pleti po dobu 1-

2 minúty.  
6. Na záver ošetrenia naneste na pleť kvalitný pleťový krém.  
 

   
 

Odporúčané prípravky 
 
Čistiace prípravky: 

• Wellmaxx Skineffect – čistiaca pena, alebo tonikum 
• Wellmaxx Hyaluron5 Facewash – čistiace tonikum alebo čistiaci gél 
• Devee Clear Skin - – čistiace tonikum alebo čistiaci gél 

 
Hyalurónové preparáty:  

• Devee Hyaluron gél superkoncentrát (obsahuje 3 druhy kyselín 
hyalurónových) 

• Devee Hyaluron sérum platinové (obsahuje 4 druhy kyselín hyalurónových) 
• Wellmaxx Hyaluron5 gél (obsahuje 5 druhov kyselín hyalurónových) 
• Wellmaxx Skineffect super hyaluron – ampulky používané aj v kozmetických 

salónoch 
• Beauty Biowave vodivý gél (špeciálny vodivý gél pre žehličky) 

 
 



 

Ako často prístroj používať 
 
Odporúčame pravidelné ošetrenie pleti 2x až 3x do týždňa pre dosiahnutie želaných 
efektov.  

 
Parametre a technické údaje 
 
Menovité napätie: 5 V 
Čas nabíjania: približne 3 hodiny 
Intenzita: 3 úrovne 
Rozmery / hmotnosť: 58 x 53 x 165 mm / 165g 
 
Tento kozmetický prístroj je elektrické zariadenie, ktoré má vstavanú lítiovú batériu.  
Výrobca si vyhradzuje právo na technické a dizajnové úpravy.  
 

Informácie o životnom prostredí 
 
Tento výrobok je vyrobený z vysoko kvalitných komponentov a materiálov. Na konci 
svojej životnosti výrobok nelikvidujte spolu s bežným domových odpadom, ale 
odovzdajte ho na zbernom mieste určenom na recykláciu elektrických a elektronických 
zariadení. Pomôžte chrániť životné prostredie recykláciou použitých výrobkov.  
 

Čistenie 
 
Po použití prístroja utrite prístroj navlhčenou handričkou. Následne prístroj dôkladne 
osušte suchou handričkou. Nikdy neutierajte magnetický kruh alkoholom, ani čistiacimi 
prostriedkami. Neponárajte prístroj do vody, ani ho neumiestňujte pod prúd vody.  
 

Skladovanie 
 
Skladujte na mieste s konštantnou vlhkosťou a teplotou. Nevystavujte slnečnému 
žiareniu. Skladujte mimo dosahu detí. Prístroj je určený pre dospelého užívateľa, ktorý 
dôkladne porozumel návodu na použitie.  
 



 

Často kladené otázky a riešenie problémov 
 

 
Problém: 

 
Možná príčina: 

 
Riešenie problému: 

Prístroj sa nezapol. 1. Príliš nízka zostávajúca 
kapacita batérie.  

2. Neznáma porucha. 

1. Vyskúšajte zapnúť prístroj 
po 3 hodinách nabíjania. 

2. Ak sa prístroj nezapne, 
kontaktujte vášho predajcu 
alebo autorizovaný servis.  

Prístroj nefunguje ani po plnom 
nabití. 

1. Kábel z adaptéra nie je 
správne zasunutý do 
prístroja, alebo adaptér nie 
je správne zapojený 
v elektrickej sieti. 

2. Prístroj sa dostatočne 
nenabil. 

3. Batéria je na konci svojej 
životnosti.  

1. Skontrolujte, či sa prístroj 
správne nabíja.  

2. Ak sa prístroj nezapne, 
kontaktujte vášho predajcu 
alebo autorizovaný servis. 

V režime EMS nepociťujem 
žiadne účinok. 

1. Nedotýkate sa dotykovej 
plochy navlhčenými rukami.  

2. Príliš nízka zostávajúca 
kapacita batérie.  

3. Poškodenie prístroja.  

1. Navlhčite si ruky, dotknite 
sa kontaktnej plochy 
a hlavicu priložte na 
pokožku.  

2. Nabíjajte prístroj 3 hodiny 
a znova  vyskúšajte.  

3. Kontaktujte vášho predajcu 
alebo autorizovaný servis. 

Teplota prístroja je príliš vysoká.  1. Prístroj používate príliš 
dlho.  

2. Do prístroja mohla vzniknúť 
voda.  

3. Poškodenie prístroja.  

1. Vypnite prístroj a opätovne 
ho vyskúšajte o 30 minút.  

2. Nevystavujte prístroj 
kontaktu s vodou.  

3. Kontaktujte vášho predajcu 
alebo autorizovaný servis. 

Prístroj nevibruje. 1. Nedotýkate sa dotykovej 
plochy navlhčenými rukami. 

2. Navlhčite si ruky, dotknite 
sa kontaktnej plochy 
a hlavicu priložte na 
pokožku.  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Videá k našim produktom a video postupy pre ich používanie nájdete na:  
www.hyaluron.sk/videa 
 
Importér:  
Yalong Trade s.r.o., M.Bodického 1517/14, 050 01 Revúca 
 
e-mail: yalongtrade@gmail.com 
tel: +421 907 173 910 
 
www.hyaluron.sk 
www.hyaluron-kosmetika.cz 
 

            


